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MĘŻCZYZNA  W  ROLI  OJCA 

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000–2008  

Opracowanie: Jolanta  Jordan–Wechta. Pedagogiczna  Biblioteka  Wojewódzka im. Marii  Grzegorzewskiej  w  Zielonej  
Górze,  Filia w Nowej Soli 

WYDAWNICTWA ZWARTE 

1. „O godność  ojcostwa” : międzynarodowy kongres / red. Ewa Kowalewska. – Gdańsk : Human Life 
International–Europa, 2000 

2. A mój syn… [wybór felietonów opublikowanych w Tygodniku Powszechnym w latach 2000–2005] / 
Jacek Podsiadło. – Kraków : Znak, 2006 

3. Ach! Ten tata… : (na podstawie badań dzieci i młodzieży – ich więzi z ojcami) / Jan Śledzianowski. – 
Kielce : Jedność, 2000 

4. Blaski  i cenie życia rodzinnego / red. nauk. Zbigniew Tyszka. – Poznań :  Uniwersytet Adama 
Mickiewicza, 2004 

5. Chcieć i mieć : samowiedza obyczajowa w Polsce czasu przemian / Małgorzata Szpakowska. – 
Warszawa  : W.A.B, 2003 

6. Dlaczego kobiety i mężczyźni inaczej wychowują dzieci / Rolanda Adalbert–Schmidt. – Warszawa : 
Klub dla Ciebie, 2001 

7. Dowód z badania DNA a inne dowody w procesach o ustalenie ojcostwa / Wanda Stojanowska. – 
Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze, 2000 

8. Dziecko  w rodzinie i społeczeństwie. T.1. Starożytność–Średniowiecze / red. Juliusz Jundziłł, Dorota 
Żołądź–Strzelczyk. – Bydgoszcz : Akademia Bydgoska im. Kazimierza Wielkiego, 2002 

9. Dziecko  w rodzinie i społeczeństwie. T.2. Dzieje nowożytne / red. Krzysztof Jakubiak, Wiesław 
Jamrożek. – Bydgoszcz : Akademia Bydgoska im. Kazimierza Wielkiego, 2002 

10. Jak wygrać ojcostwo? : instrukcja obsługi / Jacek Pulikowski. – Częstochowa : Edycja Świętego 
Pawła, cop. 2005 

11. Jednominutowy ojciec : najszybszy sposób, aby twoje dzieci polubiły siebie i chciały właściwie 
postępować / Spencer Johnson. – Warszawa : Studio Emka, cop. 2004 

12. Jungowska interpretacja mitu ojca w prozie Brunona Schulza / Tomasz Olchanowski. – Białystok : 
Trans Humana, 2001 

13. Kapłaństwo w ojcostwie: tylko dla mężczyzn / Andrzej Napiórkowski.  - Kraków : Wydawnictwo 
Zmartwychwstańców Alleluja, 2007 

14. Kształty rodziny współczesnej : szkice familologiczne / Stanisław Kawula. – Wyd. 2. – Toruń : Adam 
Marszałek, 2006 

15. Lekcje  od taty : hołd dla ojcostwa / spisane i zebr. przez Joan Aho Ryan ; ze znaczącym wkładem 
Billa Cossb’ego [et al.] ; tł. Justyna Grzegorczyk. – Poznań : Zysk i S–ka, cop. 2002 

16. Lepsi ojcowie, mocniejsi synowie : co mogą zrobic ojcowie, by ich synowie byli ludźmi z 
charakterem / Rick Johnson. – Poznań : Drukarnia i Księgarnia Świętego Wojciecha, cop. 2007 

17. Mądrość naszych ojców / Joe Kita. – Warszawa : Diogenes, 2001 

18. Mężczyzna też człowiek / Wojciech Eichelberger. – Warszawa : Drzewo Babel, 2003 

19. Międzypokoleniowa transmisja postaw wychowawczych ojców / Małgorzata Sitarczyk. – Lublin : 
Uniwersytet Marii Curie–Skłodowskiej, 2002 

20. Naucz mnie żyć : esej o ojcostwie / Xavier Lacroix. – Poznań : W Drodze, 2007 
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21. Oblicza  ojcostwa / red. Dorota Kornas–Biela. – Lublin :  Katolicki Uniwersytet Lubelski, cop. 2001 

22. Oblicza dzieciństwa / red. Dorota Kornas–Biela. – Lublin : Katolicki Uniwersytet Lubelski, cop. 2001 

23. Ojciec : ojcostwo i rola w wychowaniu / Maria Wanda Poznańska // W: Encyklopedia pedagogiczna 
XXI wieku. T.3, M–O / red. Józef Marek Śmieciński. – Warszawa : Żak, 2004. – S. 804–807 

24. Ojciec: niezgoda na nieobecność / Claudio Rise. – Kielce : Jedność, 2005 

25. Ojciec…  / red. Nauk. Sławomir Jabłoński. – Poznań : Fundacja Humaniora, 2000 

26. Ojcostwo  wobec wyzwań współczesności. – Lublin : Fundacja Cyryla i Metodego, 2007 

27. Ojcostwo, które boli / Anna Dodziuk. – Warszawa : Polskie Towarzystwo Psychologiczne, 2002 

28. Pedagogika  rodziny na progu XXI wieku : rozwój, przedmiot, obszary refleksji i badań / praca 
zbiorowa pod red. Andrzeja W. Janke. – Toruń : Akapit, 2004 

29. Podstawy pedagogiki otwartej : ujęcie dynamiczne w inspiracji chrześcijańskiej / Marian Nowak. – 
Lublin : Katolicki Uniwersytet Lubelski, 2001 

30. Praca nad rodziną : metoda Berta Hellingera / Hellinger Bert, Gabriele ten Hovel. – Gdańsk : 
Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2004 

31. Radość ojcostwa : pierwsze 12 miesięcy : jak zmienia się twoje dziecko, ty i twoja partnerka / 
Markus Jakob Goldman. – Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2001 

32. Rodzina : tu powstaje człowiek / Virginia Satir. – Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 
2000 

33. Rodzina w czasach szybkich przemian / red. nauk. Tadeusz Tyszka. – Poznań : Uniwersytet Adama 
Mickiewicza, 2002 

34. Serce ojca : jak być dobrym ojcem / Ken Cenfield. – Warszawa :  Pax,  cop. 2007 

35. Synowe i ojcowie : tęsknota za nieobecnym ojcem / Lothar Schon. – Gdańsk : Gdańskie 
Wydawnictwo Psychologiczne, 2002 

36. Sztuka ojcostwa / Claudio Rice. – Poznań : W Drodze, 2006 

37. Tata na zawsze : poradnik dla ojców po rozstaniu / Maciej Tański. – Warszawa : Fundacja „Partners 
Polska”, cop. 2006 

38. Terapia  systemowa Berta Hellingera / red. Gunthard Weber. – Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo 
Psychologiczne, – 2005 

39. Tobie,  tato. – Częstochowa : Edycja Świętego Pawła, cop. 2007 

40. Vademecum ojca / Janusz Korwin–Mikke. – Wyd. 2. - Rzeszów : Dextra Józef Jakubowski, 2007 

41. Wiadomość od taty : terapeutyczne opowiadania o utracie i rozstaniach / Erika Meyer–Glitza. – 
Kielce : Jedność, 2002 

42. Władza rodzicielska pozamałżeńskiego i rozwiedzionego ojca : studium socjologiczno–prawne / 
Mirosława Stojanowska, Mirosław Baum. – Warszawa : Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii 
Grzegorzewskiej, 2000 

43. Współczesne rodziny polskie – ich stan i kierunek przemian / red. nauk. Zbigniew Tyszka. – Wyd. 2. 
– Poznań : Uniwersytet Adama Mickiewicza, 2004 

44. Zagubione ojcostwo / Paul Josef Cordes. – Pelplin  :  Bernardinum, 2005 

ARTYKUŁY  Z  CZASOPISM 

1. Będę jak mój tata [wpływ rozwodu rodziców na życie synów] / Kuba Jabłoński // Charaktery. – 
2006, nr 9, s. 22–25 



3 

2. Bo do dziecka trzeba dwojga [interakcje rodziców z dziećmi, ich wpływ na rozwój : relacje ojca z 
córką] / Julita Wojciechowska // Charaktery. – 2007, nr 7, s. 18–20 

3. Cień wielkiej góry : relacje z ojcem a psychospołeczne funkcjonowanie dorosłego syna 
[sprawozdanie z badań] / Elżbieta Napora. - Bibliogr. // Niebieska Linia. – 2007, nr 2, s. 16–18 

4. Córka zmarnotrawiona [Koalicja Tatów – założona przez ojców, którzy chcą mądrze wychowywać 
dzieci, wspierać się i wymieniać doświadczenia - nowoczesne ojcostwo] / Barbara Pietkiewicz // 
Polityka. – 2004, nr 48, s. 91–93 

5. Córki i ich ojcowie [wpływ ojców na córki, rodzaje i konsekwencje ojcowskiego wsparcia] / Julita 
Wojciechowska // Charaktery. – 2005, nr 7, s. 19–20 

6. Czas poświęcany dziecku w rodzinie samotnego ojca / Dorota Ruszkiewicz // Problemy Opiekuńczo–
Wychowawcze. – 2004, nr 9, s. 30–33 

7. Czego nie wiedzą ojcowie? [ojcostwo a uzależnienie od alkoholu] / Krzysztof A. Wojcieszek // Świat 
Problemów. – 2007, nr 1, s. 5–8 

8. Czy jestem tatą? [sposoby na ustalenie ojcostwa i jego aspekty etyczne] / Mariusz Cieślik ; współpr. 
Tomasz Butkiewicz, Joanna Krupa // Wprost. – 2005, nr 6, s. [56]–57, 60–64 

9. Czy sądy dyskryminują ojców? [przyczyny dyskryminowania ojców podczas orzekania o opiece nad 
dzieckiem w czasie rozwodzenia się rodziców] / Robert Kucharski // Problemy Opiekuńczo–
Wychowawcze. – 2003, [nr] 3, s. 38–40 

10. Czy współczesne ojcostwo, to ojcostwo nieobecne? [omówienie badań] / Maria Janukowicz // 
Małżeństwo i Rodzina. – 2002, nr 1, s. 43–47 

11. Docenić rolę ojca / Agnieszka Widera-Wysoczańska // Świat Problemów. – 2007, nr 1, s. 21–23 

12. Genetyczne łamigłówki [ustalanie ojcostwa] / Dorota Romanowska // Newsweek Polska. – 2002, 
[nr] 32, s. 44–46 

13. Identyfikacja z ojcem a wzorce idealnego mężczyzny w percepcji chłopców w wieku adolescencji / 
Łukasz Baka. – Bibliogr. // Małżeństwo i Rodzina. – 2003, nr 1, s. [29]–33 

14. Ikona współczesnego ojcostwa [rola ojca w wychowaniu dziecka] / Ewa Kozak // Edukacja i Dialog. – 
2006, nr 9, s. 23-28 

15. Jak ojciec z synem, czyli jak? / Ewa Grodecka // Język Polski w Gimnazjum. – R. 9, nr 2 (2007/2008), 
s. 55–60 

16. Jak ustalić ojcostwo: dziecko samotnej matki / Małgorzata Piasecka–Sobkiewicz // Gazeta Prawna. – 
2006, nr 156, dod. Prawo i Życie, s. A9–A10  

17. Jeśli mężczyzna wycofa zgodę na ojcostwo: zabieg zapłodnienia in vitro rodzi różnorodne problemy, 
w tym moralne i prawne / Marek Antoni Nowicki // Rzeczpospolita (W3). – 2006, nr 84, s. C4 

18. Kapłaństwo czyli duchowe ojcostwo [sposoby realizowania duchowego ojcostwa przez księdza] / 
Marek Dziewiecki. – Bibliogr. // Niebieska Linia. – 2004, nr 1, s. 13–16 

19. Kompetencje rodzicielskie rozwiedzionych rodziców [na podstawie badań, których celem było 
zdiagnozowanie różnic w posiadanych kompetencjach rodzicielskich w zakresie wiedzy i 
umiejętności między ojcami i matkami po rozwodzie] / Anna Dudak. – Bibliogr. // Pedagogika 
Społeczna. – 2004, nr 2/4, s. 67–72 

20. Kosmiczne dzieci bez korzeni [konsekwencje braku możliwości ustalenia ojcostwa w przypadku 
dzieci urodzonych w wyniku sztucznego zapłodnienia] / Dorota Szlama // Charaktery. – 2006, nr 7, 
s. 28–30 

21. Mały książę mamusi [konsekwencje nieobecności ojca w dorastaniu syna] / Ewa Szperlich // 
Charaktery. – 2007, nr 5, s. 30–32 
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22. Męskość, ojcostwo – kryzys i wyzwanie / Dorota Kornas–Biela // Cywilizacja. –2006, nr 17, s.103–
120 

23. Mężczyzna w roli ojca / Elżbieta Napora. – Bibliogr. // Niebieska Linia. – 2007, nr 6, s. 8–11 

24. Między ojcem a synem [decydujące znaczenie aktywnej obecności ojca dla rozwoju syna] / Michael 
Smith // Niebieska Linia. - 2005, nr 1, s. 16-18 

25. Moje serce zależy od tatusia [relacje między ojcami i córkami, konsekwencje w życiu dorosłym] / 
Wiesław Łukaszewski, Julia Boguszewska // Charaktery. – 2007, nr 7, s. 10-17 

26. Najtrudniej być dobrym ojcem [jak ojcowie kochają swoje dzieci] / Damian Zdrada // Świat 
Problemów. – 2007, nr 1, s. 28–29 

27. Natura ojcostwa / Agnieszka Czapczyńska // Remedium. – 2004, nr 4, s.22–23 

28. O nową koncepcję ojcostwa [nowy wizerunek współczesnego mężczyzny jako ojca - rola w rodzinie i 
wychowywaniu dzieci] / Sławomir Baran // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2001, nr 9, s. 
49–54 

29. Obraz ojca w polskich mediach / Krzysztof Arcimowicz // Niebieska Linia. – 2004, nr 1, s. 9–12 

30. Ojciec, dziecko i Treny Jana Kochanowskiego / Krystyna Glencowa, Piotr Skowronek // Język Polski 
w Gimnazjum. – R. 3, nr 2 (2001/2002), s. 20–34 

31. Ojciec, nie leń się! [rozważania dotyczące postrzegania ojcostwa w Polsce] / Tomasz Lis // Polityka. 
– 2007, nr 32/33, s. 119 

32. Ojcostwo - kierunki przemiany roli [wieloaspektowość pojęcia ,,ojcostwo”, prawa i obowiązki ojców 
na przestrzeni lat oraz współczesne kierunki przemian] / Anna Ceranek–Dadas, Elżbieta Neumann–
Schmidtkie. – Bibliogr. // Pedagogika Społeczna. – 2004, nr 2/4,  

33. s. 37–50 

34. Ojcostwo – los czy wybór? [prawa ojca] / Wanda Półtawska // Wychowawca. – 2000, nr 5, s. 6–9 

35. Ojcostwo [rola jaką odgrywa ojciec w kształtowaniu poczucia własnej wartości u dzieci] / Barbara 
Lipiec. – Bibliogr. // Wychowawca. – 2004, nr 6, s. 14–15 

36. Ojcostwo a pornografia [skutki pornografii] / Antoni Szymański // Wychowawca. – 2000, nr 1, s. 18–
19 

37. Ojcostwo jako powołanie mężczyzny / Bronisław Mierzwiński // Homo Dei. – R.76 [77], nr 2 (2007), 
s. 22–35 

38. Ojcostwo jako wartość : studium empiryczne [nowe wymiary wartości ojcostwa we współczesnej 
polskiej rodzinie] / Zofia Dąbrowska // Małżeństwo i Rodzina. – 2003, nr 4, s. 3– 13 

39. Ojcostwo końca wieku [psychologiczna istota ojcostwa, ojciec a rozwój dziecka oraz ojciec jako 
wzorzec osobowy – omówienie badań] / Adriana Jankowska. – Bibliogr. // Forum Oświatowe. – 
2000, nr 1, s. 103–134 

40. Ojcostwo nie zawsze pewne: uważane za stuprocentowo wiarygodne wyniki badania DNA mogą 
mylić / Żaneta Sempruch // Rzeczpospolita (W3). – 2006, nr 24, s. C3 

41. Ojcostwo od poczęcia / Sławomir Baran. – Bibliogr. // Rocznik Pedagogiki Rodziny. – T.7 (2004), s. 
223–232 

42. Ojcostwo po rozwodzie [rola ojca po rozwodzie rodziców oraz wpływ utraty kontaktu z dzieckiem 
na zdrowie psychiczne i stan somatyczny mężczyzny] / Magdalena Zawilska, Marta Giguere. – 
Bibliogr. // Psychoterapia. – 2006, nr 2, s. 71–80 

43. Ojcostwo w życiu mężczyzny / Kazimierz Pospiszyl // Małżeństwo i Rodzina. – 2004, nr 2, s. 24–28 

44. Opis i analiza przypadku wychowawczego [przemoc fizyczna stosowana przez ojca wobec syna] / 
Grażyna Róziewicz // Problemy Opiekuńczo–Wychowawcze. – 2001, nr 5, s. 43–45 
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45. Osoba ojca a narracje rodzinne / Anna Cierpka. – Bibliogr. // Psychologia Jakości Życia. – T. 5 (2006), 
nr 2, s. 237–256 

46. Poczęcie, narodziny i postrzyżyny - rola ojca w kluczowych momentach rozwoju dziecka / Szymon 
Grzelak // Świat Problemów. – 2008, nr 1, s. 23–32 

47. Postrzeganie roli rodzica przez matki i ojców dzieci z zespołem Downa [omówienie badań 
dotyczących pełnienia ról rodzinnych przez matki i ojców dzieci upośledzonych umysłowo] / 
Małgorzata Skórczyńska, Ludwika Sadowska. – Bibliogr. // Szkoła Specjalna. – 2001, nr 2, s. 67–75 

48. Powrót taty [ojcostwo w opowieściach leczących się alkoholików oraz ich dzieci] / Dorota Dyjakon 
// Świat Problemów. – 2007, nr 1, s. 16-18 

49. Poziom samoakceptacji ojców i matek w pełnieniu przez nich ról rodzicielskich po rozwodzie 
[różnice w ocenie samych siebie przez byłych małżonków, ojców i matek dzieci w wieku szkolnym, 
znajdujących się po rozwodzie] / Anna Dudek // Małżeństwo i Rodzina. – 2005, nr 1/2, s. 73–76 

50. Problemy samotnych ojców wychowujących dzieci w wieku przedszkolnym [omówienie badań] / 
Beata Nogaj // Problemy Rodziny. – 2001, nr 3, s. 52– 55 

51. Przeżywanie nieobecności ojca – w narracjach dzieci [wyniki badań] / Beata Kosiarz. – Bibliogr. // 
Teraźniejszość, Człowiek, Edukacja. – 2007, [nr] 1, s. 61-82 

52. Przywrócić wartość ojcostwa [udział ojca w wychowaniu i rozwoju moralnym dziecka] / Sławomir 
Baran // Kwartalnik Edukacyjny. – 2006, [nr] 3, s. 22–31 

53. Rodzicielstwo po męsku [rola ojca w rodzinie, psychoedukacja] / Piotr Szczukiewicz // Remedium. – 
2001, nr 10, s. 22–23 

54. Rola ojca w procesie wychowawczym [rola ojca w poszczególnych etapach wychowania dzieci] / 
Irena Stańczak. – Bibliogr. // Nauczanie Początkowe : kształcenie zintegrowane. – R. 31 (53), nr 2 
(2007/2008), s. 26–33  

55. Rola ojca w wychowaniu dziecka w rodzinie - zarys historyczny / Eugeniusz Paruzel. – Bibliogr. // 
Edukacja. – 2001, nr 4, s. 20–27 

56. Różne oblicza ojcostwa / Zofia Dąbrowska // Małżeństwo i Rodzina. – 2004, nr 1, s. 12–19 

57. Solidarność jajników : sfeminizowane sądy rodzinne dyskryminują ojców [samotni ojcowie 
szukający pomocy w Stowarzyszeniu Obrony Praw Ojca (SOPO)] / Anna Maria Mączka // Wprost. – 
2001, nr 11, s. 78–79 

58. Spadaj, testosteron : przywiązanie mężczyzn do potomstwa to wynik nie jakichś tajemniczych 
procesów emocjonalnych, ale zmian hormonalnych w organizmie : natura zmusza przyszłego ojca 
do czułości i łagodności wobec otoczenia / Jonathan Thompson // Forum. – 2003, nr 40, s. 30–32 

59. Stymulowanie rozwoju umysłowego dzieci i młodzieży w rodzinach samotnych ojców [wyniki 
badań, które odpowiadają na pytanie: w jakim stopniu samotni ojcowie podejmują działanie 
stymulujące rozwój umysłowy dziecka] / Dorota Ruszkiewicz. – Bibliogr. // Nauczyciel i Szkoła. – 
2004, nr 1/2, s. 237–245 

60. Tajemnica ojcostwa [pojęcie ojcostwa od starożytności, po współczesne ujęcie roli ojca] / Tomasz 
Kasprzyk. – Bibliogr. // Niebieska Linia. – 2004, nr 1, s. 3–6 

61. Tata sam w domu [samotni ojcowie – czy wychowują dzieci gorzej niż samotne matki] / Julita 
Wojciechowska // Charaktery. – 2006, nr 3, s. 34–36 

62. Tata w pancerzu : rozmowa z Markiem Kochanem, autorem powieści „Plac zabaw”, o tym, dlaczego 
tak trudno jest zostać ojcem nowego typu [rozmowa dotyczy postrzegania ojcostwa i ról 
związanych z wychowywaniem dzieci przez ojców] / rozm. przepr. Joanna Podgórska // Polityka. – 
2007, nr 31, s. 71–73 

63. Tatusiowe księżniczki i kopciuszki [rola ojca wobec córki] / Ewa Szperlich // Charaktery. – 2007, nr 7, 
s. 21–23 



6 

64. Tęsknota za ojcem [funkcje jakie pełni w rodzinie ojciec, relacje łączące ojca z dziećmi oraz model 
„nowego ojca”] / Mariola Bieńko. – Bibliogr. // Problemy Opiekuńczo–Wychowawcze. – 2003, nr 
10, s. 20–24 

65. Trudności w sprawowaniu roli ojczyma / Kazimierz Pospiszyl // Małżeństwo i Rodzina. – 2004, nr 3, 
s. 42–44 

66. Trzy pytania o kryzys ojcostwa [próba odpowiedzi na pytania o kryzys ojcostwa tradycyjnego i 
uwarunkowania upadającego autorytetu ojca w rodzinie] / Mikołaj Gębka. – Bibliogr. // Roczniki 
Socjologii Rodziny. – T. 17 (2006), s. 117–137 

67. Uczestnictwo ojca w porodzie / Małgorzata Rokosz-Kaczkowska,  Piotr Minowski // Problemy 
Rodziny. – 2000, nr 6, s. 31–35 

68. Uwarunkowania psychologicznej adaptacji ojca do problemów rozwojowych dziecka : przegląd 
literatury [wyzwania i trudności, które stawia przed ojcami fakt wystąpienia u dzieci problemów 
rozwojowych] / Robert Wiktorowicz. – Bibliogr. // Nowiny Psychologiczne. – 2006, nr 3, s. 5–19 

69. W imię ojca [co to jest dobre ojcostwo] / Barbara Pietkiewicz // Polityka. – 2003, nr 4, s. 74–77 

70. Wartości preferowane przez bezrobotnych ojców dorastających dzieci / Elżbieta Kornacka-Skwara 
// Małżeństwo i Rodzina. – 2004, nr 4, s. 27–31 

71. Więź dzieci z ojcami w okresie wczesnoszkolnym [wyniki badań dzieci klas I–III] / Jan Śledzianowski 
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